Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

Byfest i Krejbjerg 2012
16. – 23. juni på sportspladsen,
i forsamlingshuset og ved Nymølle
16. juni 11.30
12.00
12.00
12.00
13.00
14.30
15.30
17.00
19.00

Optog
Pladsen åbner
Børnedyrskue
Balling Spejder
Show v/Salling Cirkus Kids, Nordsalling
Bage konkurrence/Kaffe i forsamlingshuset
Forhindringsbane
Pladsen lukker
Fest i teltet

21. juni 18.30 Rundboldturnering
ca. 20.30 Sang og kaffe i teltet
23. juni 18.30 Cykeltur til Nymølle
Ca. 20.30 Sct. Hans bål på stranden

Juni 2012

Lørdag 16. juni
Kl. 11.30 Optog som starter ved ”mejeriet”
		
		

Traditionen tro mødes vi ved det gamle mejeri og starter optoget
mod festpladsen med pyntede barnevogne, cykler, heste m.m.

Kl. 12.00 Festpladsen åbner – fri entre
Børnedyrskue

		
Hartvig og Las vil igen i år være dommere.
		
Tilmelding er gratis og skal ske til Birgitte, 97563094, på listen i
		
forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk senest torsdag den 		
		14. juni.
		
Dyrene skal være på pladsen senest kl. 11.00.

		
		

Ponyridning

Fra kl. 12.00 til 13.00 vil der være mulighed for en
tur på hesteryg.

		Tombola
		
		

Kom og prøv lykken.
Der er masser af fine sponserede gevinster.

		Hoppeborg
		
		

		
		

Der vil igen i år være opstillet en hoppeborg,
hvor børnene kan muntre sig.

Det muntre køkken

Da vi ikke fik smadret alt vores gamle porcelæn sidste år,
gentager vi succesen i gen i år, så kom og skyd resten itu.

		OK
		
		
		
		
		
		

Ok har en stand på pladsen, hvor der kan tegnes nye kort eller
man kan få sit kort lavet om til Krejbjerg Borger og 			
Idrætsforening, hvis man ikke har det i forvejen.
OK støtter idrætsarbejdet i foreningen og afregner et ørebeløb
for hvert tanket liter benzin/diesel fra alle OK tankstationer
i hele landet.
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Skydetelt

Kom og vær med i skydekonkurrencen
– både damer og herrer kan deltage.

Pølsevognen

Der kan købes pølser, popcorn, is, slushice, chips, slik og
sodavand. Fadøl kan købes på pladsen.

Kl. 12.00 Balling Spejder
		
		

Balling Spejder vil være på festpladsen, hvor der vil være
forskellige aktiviteter for børnene.

Kl. 13.00 Salling Cirkus Klub
		
		
		

Salling Cirkus Kids fra Lindum i Nordsalling kommer og
optræder med forskellige numre.
Kom og oplev de dygtige artister.

Kl. 14.30 Bage Konkurrence
		Kaffe i forsamlingshuset
		
		
		
		
		
		

Så skal spændingen udløses hvem der i år har bagt de tre bedste
kager i bage konkurrencen.
Hanne og Johnny vil være dommere.
Find opskrifterne frem og deltag i konkurrencen.
Tilmelding til Birgitte, 97563094, på listen i forsamlingshuset
eller på www.krejbjerg.dk senest torsdag den 14. juni.

Kl. 15.30 Forhindringsbane
		
		

Kom og test jeres evner på forhindringsbanen.
Tilmelding på pladsen senest kl. 14.30

Kl. 17.00 Festpladsen lukker
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Kl. 19.00 Fest i teltet

		
Menueen er buffét fra Slagtermesterinden , Balling:
		Marineret svineinderlår,
		
Barbecue marineret kyllingebryst,
		
Bøf i folie
		Pastasalat,
		Halv krydderkartoffel,
		Flødekartofler
		
3 slags blandede salater plus friskbagt brød
		
Dessert a la Gitte Jørgensen
		
Kaffe, the og småkager
		
Drikkevarer kan købes.
		
		

Musikken leveres af Twice Danseband
som spiller fra kl. 19.00 til 02.00.

		

Pris: 225,- kr.

		
		
		

Bindende tilmelding til Birgitte, 97563094, på listen i
forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
senest søndag den 10. juni.
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Torsdag 21. juni
Kl. 18.30 Rundboldturnering

		
Der spilles i alt 4 kampe.
		
Holdene er som følger:
		1.
Ginnerupvej
		
2.
Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden
		
3.
Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej
		
4.
Åbakken, Norvej, Andrupvej
		
Mød trofast op til rundboldturneringen og vi håber at
		
vejrguderne er med os i år, så vi kan få afviklet alle kampene
		
og finde en værdig vinder.
		
Ingen tilmelding – mød op med hele familien.

Kl. 20.30 Sangaften i teltet
		
		

Et arrangement som Krejbjerg Menighedsråd står for.
Der vil blive serveret kaffe og brød.

		

En aften forbeholdt hygge og samvær
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Torsdag 23. juni
Skt. Hans aften
Kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle
		
		
		
		
		

Find cyklerne frem. Vi mødes ved forsamlingshuset og cykler til
Nymølle Strand, hvor vi kan nyde den smukke natur.
Der vil være mulighed for at bage snobrød. Der kan købes kaffe,
the brød, øl og vand.
Pølsevognen vil også være åben.

Ca. kl. 20.30 Skt. Hans bål på stranden
		
		

Socialdemokrat og byrådsmedlem Ole Priess, Balling
vil holde båltalen i år.

		
		

Vi håber at mange vil møde og være med til at gøre
arrangementet til en hyggelig aften.
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Facebook
Husk!
Nu er Krejbjerg kommet på Facebook.
Så ud over www.krejbjerg.dk kan du også finde informationer mm. og selv poste
indlæg på www.facebook.com/krejbjergnyt
Brug det flittigt!
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Aktivitetsudvalget
Grillaften på torvet

Grillaften på torvet den sidste fredag i juni, juli, august og september.
Grillen startes op kl. 17.30 og er klar kl. 18.00.
I skal selv medbringe hvad der skal bruges af grilmad, tilbehør og drikkevarer.
Vi håber at vejret er med os og at vi vil få nogle hyggelige aftener.

EM i fodbold

Der vil blive arrangeret storskærm i forsamlingshuset den 9. juni, den 13. juni og
den 17. juni hvor der er EM fodbold.
Tag klaphatten på og find det gode humør frem og lad os heppe på Danmark.

Travløb på Skive Travbane

Der er arrangeret bustur til Skive Travbane mandag, den 13. august.
Der vil være mulighed for at spille på de forskellige travløb og man kan evt. købe
noget at spise.
Vi håber at få en hyggelig aften.
Tilmelding til Inger Kristiansen
2020 9659
		Bente Rossen		9756 3035

Fisketur til Det gule Rev

Fisketuren til det gule rev bliver lørdag, den 1. september. Der er plads til 12
personer og turen koster 600 kr.
Der sejles ud fra Nr. Vorupør.
Bindende tilmelding til Bent Frostholm, 2065 0609 efter ”først til mølle
princippet”

Flugtskydning

Flugtskydning bliver sidst i september når der er høstet og markerne bliver
tomme.
Der vil blive annonceret tid og sted senere.

www.krejbjerg.dk
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